










Læreplan for videregående opplæring






Båtkunnskap




Nasjonalt valgfag




















Oslo, januar 1999
Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet





Innhold


Kapittel 1: 	Generell informasjon	1
1.1 	Innledning	1
1.2 	Innhold	1
Kapittel 2: 	Mål og hovedmomenter	2
2.1 	Felles mål for valgfaget båtkunnskap	2
2.2 	Mål og hovedmomenter	3
2.2.1 	Båten	3
2.2.2 	Sikkerhet på sjøen	4
2.2.3 	Båten og naturen	5
2.2.4 	Ta seg fram på sjøen	6
2.2.5 	Båtbruk	7
2.2.6 	Båt- og kystkultur	7
Kapittel 3: 	Vurdering	8
3.1 	Hvorfor vurdering?	8
3.2 	Hva skal vurderes?	8
3.3 	Hvordan skal vurderingen skje?	8
3.4 	Spesielle forhold	9
Vedlegg 1
Fag- og timefordeling	10
Vurdering i valgfaget Båtkunnskap	10




10

Kapittel 1:	Generell informasjon

1.1	Innledning

Kyst- og båtliv er en vesentlig del av vår kulturarv. Dette skyldes ikke alene at en stor del av vår historie og litteratur er knyttet til skipsfart, eller ruvende personligheter som Leiv Eriksson eller Fridtjof Nansen. Den sterke tilknytningen til kyst- og båtliv i Norge skyldes først og fremst at mange, både kvinner og menn, har sitt utkomme eller fritid knyttet til aktiviteter langs vår langstrakte kyst og de mange elver og innsjøer. Norge er derfor et av landene med størst antall båter i forhold til innbyggertall.

Mange unge er engasjert i forskjellige aktiviteter knyttet til båt og sjø. Det å ferdes på sjøen er  ikke helt ufarlig, særlig dersom man ikke har erfaring eller sikkerhetsopplæring. Målsettingen med dette valgfaget er å fokusere på holdninger og sikkerhet d.v.s gjøre ferdselen på sjøen tryggere ved å gi den enkelte en plattform såvel teoretisk som praktisk for nødvendig sikkerhet for ferdsel med båt. Båtkunnskap handler også om verdier - verdien av å ta vare på naturen og respektere andres fritidsaktiviteter på sjøen. Båtkunnskap handler også om å gjøre opplevelsene rikere bl.a ved å gi et innblikk i den rike kulturen knyttet til sjø og båtliv.

Alle mennesker i dette landet enten de bor i innlandet eller langs kysten har et forhold til båt og sjø, enten som passasjerer eller som båtførere. For de fleste er det en barriere å bevege seg fra passasjergruppen og over til båtførergruppen. Valgfaget tar sikte på å fjerne denne barrieren på en forsvarlig måte.

Valgfaget båtkunnskap skal bidra til bedre å kunne mestre ulike situasjoner som kan oppstå, enten man befinner seg i en robåt eller en større turbåt, på havet, på en elv eller på en innsjø. 

Som båtfører skal en kunne vurdere båtens bruksegenskaper i forhold til det aktuelle farvann,    en skal kunne navigere og lese sjøkart slik at en kan planlegge og gjennomføre en sikker seilas. Som båtfører er det er også viktig å kjenne til en del grunnleggende meteorologiske forhold samt hvordan bølger, vind og strøm kan virke på et mindre fartøy. Det kreves også grunnleggende kunnskaper om skrog og motor samt hvordan dette skal vedlikeholdes.

Kunnskaper om regler som vedrører bruk av fritidsbåt er også en del av de kravene som forventes av en båtfører.

Teorien som kreves for å avlegge båtførerprøven er integrert i valgfag båtkunnskap. Det er opp til den enkelte å avgjøre om en ønsker å avlegge båtførerprøven.
Der forholdene ligger til rette, er det ønskelig med praktisk båtbruk.

Valgfaget båtkunnskap egner seg til tverrfaglig samarbeid med mange fag i den videregående skolen.

1.2	Innhold

Valgfag båtkunnskap består av 75 årstimer (gjennomsnittlig 2 uketimer).
Kapittel 2:	Mål og hovedmomenter


2.1	Felles mål for valgfaget båtkunnskap

Elevene skal

·	kunne se båt- og kystliv i lys av vår felles kulturarv

·	forstå verdien av hensynsfull adferd og ha en positiv holdning til ferdsel på sjøen

·	kunne se verdien av ferdsel på vann som en viktig trivsels- og rekreasjonsfaktor

·	ha kunnskap om og forstå betydningen av å ta vare på naturen man ferdes i

·	ha kunnskap om de viktigste lover og regler for ferdsel på sjøen

·	ha kjennskap til ulike båttyper og deres bruksområder

	ha kjennskap til praktisk båtbruk

·	ha kjennskap til ulike fremdriftdsmidler og til vedlikehold av disse

·	kunne grunnleggende navigasjon

·	ha kunnskap om værforhold som har betydning for ferdsel på sjøen

·	kjenne til aktuelt sikkerhetsutstyr

·	kunne forebygge nødsituasjoner

·	ta ansvar for egen læring

·	kunne se faget i en tverrfaglig sammenheng


2.2	Mål og hovedmomenter



2.2.1	Båten


Mål 1
Elevene skal ha kunnskaper om forskjellige båttyper og deres bruksegenskaper

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	ha kjennskap til ulike skrogformer, byggematerialer og deres sjøegenskaper

1b	ha kjennskap til de vanligste fritidsbåttypene

1c	ha kunnskap om typegodkjenning av båter

1d	ha kunnskap om sammenhengen mellom stabilitet, tyngdepunkt og båtens flyteevne


Mål 2
Elevene skal ha kjennskap til prinsipper for bruk av årer som fremdriftsmiddel

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kjenne til teknikker som padling, roing, skåting, vending og andøving


Mål 3
Elevene skal ha kjennskap til enkel seilteori

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	kunne beskrive riggen på en enkel seilbåt

3b	ha kjennskap til metoder for seiling ved forskjellige vindretninger

3c	kjenne til enkel stell av seil og rigg


Mål 4
Elevene skal ha kunnskaper om motorer i fritidsbåter

Hovedmomenter
Elevene skal

4a	kjenne til enkelt stell og vedlikehold av bensin- og dieselmotorer

4b	ha kjennskap til ulike typer motorinstallasjoner - innenbords, utenbords, hekkaggregater, seilbåtdrev og vannjet

4c	ha kjennskap til enkel feilsøking og forebygging av motorstopp



2.2.2	Sikkerhet


Mål 1
Elevene skal kjenne reglene for sikker ferdsel i båt

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kjenne til sjøveisreglene og ha kunnskaper om de viktigste av disse

1b	ha kjennskap til båtførers ansvar (deriblant kjenne til de vanligste forsikringsordningene)

1c	kjenne til krav for føring av fritidsbåter

1d	kunne de ti sjøvettreglene

1e	kjenne til hovedtrekkene i sjøredningstjenesten i Norge


Mål 2
Elevene skal kjenne til anbefalt nød- og sikkerhetsutstyr for småbåter

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kjenne til ulike typer flyteutstyr og deres bruksegenskaper

2b	kjenne til forebygging av brann, ulike typer brannslukningsutstyr, deres anvendelse og bruksområder

2c	kjenne til annet nød- og sikkerhetsutstyr


Mål 3
Elevene skal ha kjennskap til ulike former for kommunikasjon til sjøs

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	kjenne de internasjonale nød- og alarmsignaler til sjøs

3b	kjenne til bruken og begrensningene av forskjellige former for kommunikasjons-samband

3c	kjenne til hvor og hvordan man ber om assistanse

3d	kunne gi eksempler på noen signalflagg


Mål 4
Elevene skal kunne enkel førstehjelp

Hovedmomenter
Elevene skal

4a	kjenne til innholdet i et enkelt førstehjelpskrin

4b	kunne behandle enkle sår-, brann- og bruddskader

4c	kjenne til prinsippene for å stoppe blødninger

4d	kjenne til farer og behandlingsmåter ved nedkjøling (hypotermi)

4e	kjenne prinsippene for kunstig åndedrett og hjertekompresjon



2.2.3	Båten og naturen


Mål 1
Elevene skal kunne bruke og ta vare på den naturen som omgir en, til glede for
alle som ferdes i båt

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kjenne til prinsippene i allemannsretten og regler for ferdsel langs kysten og i utmark

1b	ha kjennskap til naturvernområder og de bestemmelsene som gjelder for disse

1c	vise hensyn overfor andre som søker rekreasjon og glede i naturen

1d	kjenne til lokale fiske- og fangstmetoder og de mest aktuelle reglene knyttet til disse


Mål 2
Elevene skal forstå værets betydning for ferdsel på sjøen

Hovedmomenter
Elevene skal

2a      kjenne til uværstegn

2b	ha kjennskap til vind og vindforhold

2c	kunne vurdere hvordan bølger og strøm virker inn på båten

2d	ha kunnskaper om flo og fjære

2e	kunne vurdere virkningen av vind til sjøs i åpent og lukket farvann

2f	ha kunnskaper om ulike meteorologiske forhold som kan innvirke på sikten



2.2.4	Ta seg fram på sjøen


Mål 1
Elevene skal ha kunnskap om hvordan man gjennomfører en enkel seilas

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne lese og fortolke et kart og dets symboler

1b	ha kunnskap om fyr- og lykter og ha kjennskap til andre viktige sjømerker

1c	kunne foreta en enkel posisjonsbestemmelse

1d	kunne ta ut og rette kurser

1e	kjenne til bruken av de vanligste navigasjonsinstrumentene



2.2.5	Båtbruk


Mål 1
Elevene skal kunne vise praktisk sjømannskap

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kjenne til ulike former for fortøyning og ankring

1b	kunne håndtere tauverk og kjenne til de vanligste knoper og stikk

1c	kjenne prinsippene for manøvrering under forskjellige forhold

1d	vite hva som er god båtkultur for å sikre trivsel og sikkerhet om bord og for
	omgivelsene



2.2.6	Båt- og kystkultur


Mål 1
Elevene skal velge og presentere et tema fra båt- og kystkulturen i et
historisk perspektiv

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne søke informasjon gjennom for eksempel: litteratur, film, intervju og museer

1b	kunne dra nytte av kunnskap fra andre fagområder

1c	kunne presentere resultatet av eget arbeid for andre


Kapittel 3:	Vurdering

3.1	Hvorfor vurdering?

Formålet med vurdering er å sikre en nasjonal standard i opplæringen, slik at vi får et godt og likeverdig opplæringstilbud for alle. Vurdering innebærer at resultatet av opplæringen vurderes i lys av de mål som er formulert i læreplanen.

Vurderingen vil ha ulike formål, bl.a.

	å informere eleven, foresatte, lærer og opplæringssted i arbeidet fram mot et læringsmål, om hvor langt eleven er kommet i utvikling mot en kompetanse
	å veilede, motivere og utvikle eleven
	å motivere læreren til kontinuerlig å vurdere sin undervisningspraksis
	å informere samfunnet, arbeidslivet og høyere utdanningsinstitusjoner om hvilken kompetanse eleven har oppnådd

3.2	Hva skal vurderes?

	Målene for opplæringen slik de er fastsatt i den generelle delen av læreplanen, i de felles mål for studieretningsfagene og i mål for enkeltfag i denne læreplanen danner utgangspunkt for vurderingen.

	Det er elevenes helhetlige kompetanse som skal vurderes, slik den er beskrevet i opplæringens mål.

	Vurderingen av elevene skal vise i hvilken grad de har nådd målene i læreplanene.

3.3	Hvordan skal vurderingen skje?

Det skilles mellom to hovedtyper av vurdering:

	vurdering underveis
	avsluttende vurdering

Vurdering underveis har til hensikt å informere og motivere elever og lærere i arbeidet med å nå opplæringsmålene. Slik vurdering kan være formell eller uformell. Et nyttig hjelpemiddel i vurderingsarbeidet underveis kan være at eleven fører arbeidsbok, loggbok, dagbok e.l. knyttet til gjennomføringen av opplæringen. Formell vurdering underveis kommer til uttrykk i terminkarakterer. 

Avsluttende vurdering kommer til uttrykk gjennom standpunktkarakterer og i eventuelle eksamenskarakterer.


3.4	Spesielle forhold

I løpet av skoleåret skal alle elever gjennomføre ett eller flere prosjektarbeider. I minst ett av prosjektarbeidene skal både felles allmenne fag og studieretningsfag inngå.

Tema og problemstillinger for prosjektarbeid skal velges innenfor læreplanens rammer.


Vedlegg 1

Fag- og timefordeling

Fag
Innhold
Årstimer
Båtkunnskap
 Kap. 2.2.1 - 2.2.6
75 timer 





Vurdering i valgfaget Båtkunnskap


Standpunktkarakterer

Det gis standpunktkarakterer i faget.
Resultat av prosjektarbeid skal inngå i standpunktkarakteren.

Eksamen

Elevene kan trekkes ut til eksamen i faget
Eksamensoppgavene utarbeides lokalt etter sentrale retningslinjer 

Retningslinjer for den praktiske gjennomføringen av eksamen vil bli gitt i egne skriv godkjent av departementet


Båtførerprøven

Det er opp til den enkelte å sørge for eventuell oppmelding til båtførerprøven.

